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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καιρό τώρα η Ομοσπονδία μας επικαλούμενη γεγονότα που συμβαίνουν στον εργασιακό μας
χώρο έχει καταγγείλει ως υπεύθυνη για αυτά την «πολιτική της κορδέλας», η οποία επιχειρείται από
την γενική γραμματεία αντεγκληματικής πολιτικής παρουσιάζοντάς την ως δήθεν στρατηγικό
σχεδιασμό για το σωφρονιστικό σύστημα. Τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά τα δελτία τύπου μας
με τα οποία καταγγείλαμε τον δήθεν στρατηγικό σχεδιασμό ως πολιτική της κορδέλας ενισχύουν παρά
απομακρύνουν τον ισχυρισμό μας αυτό. Μια πολιτική από την οποία η μόνη τυχόν προσδοκία είναι
το χτίσιμο προσωπικής και πολιτικής καριέρας από αυτούς που την εμπνεύστηκαν.
Ως επιπλέον απόδειξη των ισχυρισμών μας παραθέτουμε τα παρακάτω πρόσφατα περιστατικά.
Στις 29/1/2018 στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού οροθετικός κρατούμενος αυτοκτόνησε
Στις 5/2/2018 στην Φυλακή Ν. Αλικαρνασσού κρατούμενος αυτοκτόνησε στο κελί του.
Στις 12/1/2018 σωφρονιστικός υπάλληλος που εκτελούσε χρέη Υπαρχιφύλακα στο Νοσοκομείο
κρατουμένων Κορυδαλλού ξυλοκοπήθηκε από αλλοδαπό οροθετικό κρατούμενο.
Στις 5/2/2018 σωφρονιστικοί υπάλληλοι στο Κατάστημα Κράτησης Κω χτυπήθηκαν από κρατούμενο
κατά τη διάρκεια της βραδινής καταμέτρησης.
Στις 3/2/2018 έγινε έρευνα στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού από την ΕΚΑΜ σε κελί Αλβανού
βαρυποινίτη κρατουμένου, από την οποία ειλικρινά μείναμε έκπληκτοι από τον περιορισμένο αριθμό
ευρημάτων της...
Το αποκορύφωμα όμως όλων ήταν ο πρόσφατος θάνατος του δυστυχή κρατουμένου Μ.Σ.
στην φυλακή της Λάρισας από απόστημα στο δόντι, αποδεικνύοντας ότι το δόντι διαχρονικά έχει την
σημασία του. Άλλοι ίσως το έχουν και το χρησιμοποιούν για προσωπική και πολιτική ανέλιξη, ενώ
άλλοι πεθαίνουν από απόστημα σε αυτό. ΝΤΡΟΠΗ ! Θυμίζουμε ότι ο κρατούμενος μετήχθη στην
φυλακή Λάρισας από την φυλακή Μαλανδρίνου. Λίγους μήνες πριν (27/7/2017) στα πλαίσια αυτής
της πολιτικής και σε επίσκεψη της πολιτικής μας ηγεσίας στην φυλακή Μαλανδρίνου, κάποιοι
διαβεβαίωναν τον κ. Υπουργό ότι όλα βαίνουν καλώς, βάζοντάς τον μάλιστα να ανακοινώσει την
δωρεάν παραχώρηση ενός ακτινολογικού μηχανήματος και ενός χειρουργικού κλιβάνου που ανήκαν
στην εν λόγω Φυλακή στο τοπικό κέντρο υγείας. Διερωτώμεθα, το γεγονός ότι η φυλακή δεν διέθετε
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μόνιμο οδοντίατρο ή μόνιμο γιατρό και το γεγονός ότι οι συμβάσεις των κατ’ επίσκεψη ιατρών έχουν
λήξει, το γνώριζαν; Ο θυμόσοφος λαός μας σε περιπτώσεις σαν αυτή συνηθίζει να λέει ειρωνικά: «να
κόψουμε το χέρι του παιδιού, να το κάνουμε κουτάλα».
Για όλα αυτά και όσα έχουν προηγηθεί η Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένως ζητήσει
συνάντηση με τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου να τον ενημερώσουμε σε βάθος για το
τι ακριβώς συμβαίνει στον εργασιακό μας χώρο, και ακόμα αναμένουμε. Είναι προφανές ότι ως
εργαζόμενοι που υφιστάμεθα τις συνέπειες όλης αυτής της πολιτικής γνωρίζουμε καλύτερα από τον
καθένα της συνέπειές της και δεν έχουμε κανέναν λόγο να τις υποκρύπτουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι
μετά την πιθανή συνάντησή μας με τον κύριο Υπουργό κάποιοι θα χρειαστεί να απολογηθούν για
αυτό, ίσως να επιχειρούν να την αποτρέψουν και δυστυχώς μέχρι στιγμής το έχουν καταφέρει.
Προσδοκούμε ότι η συνάντηση αυτή τελικά θα πραγματοποιηθεί και τότε θα δούμε ποιος λέει αλήθεια
και ποιος λέει ψέματα. Είναι σίγουρο πάντως ότι μετά την συνάντηση αυτή κανείς δεν θα δικαιούται
να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε.
Τέλος, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους συγγενείς των
κρατουμένων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο απεβίωσαν μέσα στην φυλακή και ευχόμαστε να μην
υπάρξουν άλλοι.
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